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На сучасному етапі відродження та розвитку української історичної науки,
джерелознавство другої половини ХІХ ст., на нашу думку, залишається майже поза увагою
дослідників.

Водночас потрібно відзначити, що сучасна історична наука потребує залучення нових
джерельних масивів і їхньої інтерпретації, що висвітлюють цей період. Безперечно, до таких
джерел належить і „Русская старина” – щомісячне історичне видання, засновником і першим
редактором якого був відомий історик, журналіст, письменник, публіцист і громадський діяч,
Михайло Івановича Семевський (1837–1892 рр.). Діяльність М.І. Семевського як одного з
прогресивних представників тогочасної інтелігенції була спрямована на збирання та
збереження для нащадків історичної спадщини, зокрема України.

Але, на жаль, маємо констатувати, що “Русская старина” як комплексне джерело з історії
нашої країни досі не розглядалося, хоча на сторінках цього видання впродовж всього часу
його існування (1870–1917) публікувалися матеріали різного спрямування, які, зокрема, були
причетні і до нашої країни (як частини колишньої Російської імперії). Ці повідомлення,
офіційні документи, спогади, автобіографії, критичні матеріали навряд чи могли б знайти своє
відображення в інших виданнях того часу. Отже, у цьому корпусі писемних джерел є
документи, що дають змогу об’єктивно оцінювати соціально-політичні явища та процеси, які
мали місце на території українських губерній у другій половині ХІХ ст.

Однак, говорячи про наявність у “Русской старине” значного корпусу публікацій про
Україну, на особливу увагу також заслуговує не лише звернення до джерелознавчих аспектів (а
саме, підходу до суті поняття “історичне джерело” в його широкому розумінні), але й питання
типогенезу видання.

Потрібно зазначити, що проблемі типогенезу періодичних видань приділяється
недостатньо уваги, переважно і через те, що вона досить багатогранна: багатьма своїми
складниками вона апелює до історії різних наук (історії, літературознавство), іншими – до
історії журналістики. Перші і найповніші дослідження належать до вивчення редакційно-
видавничої діяльності російських письменників, на основі чого паралельно досліджувалися
процеси розвитку альманахів, збірників, інших періодичних видань, процеси формування й
еволюції літературних і літературно-критичних журналів.

Історична журналістика стала предметом ґрунтовного вивчення в 1960-х рр. групою
дослідників на чолі з С.С. Дмитрієвим [3,  4]. Основним напрямом діяльності стало
дослідження конкретних видань, що змагалися за право називатися першими історичними
журналами Росії («Сын отечества», «Русский архив») [2, 3, 4]. У 1980-х рр. були зроблені
спроби систематизувати матеріали з історії галузевої журналістики негуманітарного напряму.
З кінця 1980-х рр. бурхливий розвиток засобів масової комунікації сприяв появі досліджень з
теорії журналістики. У зв’язки з цим виникали праці і з історії журналістики, зокрема, про
проблеми типології періодичних видань. Праці Я.М. Засурського, Є.А. Корнілова, О.Я.
Черняка, Г.І. Щербакової і, передусім, М.П. Мохначевої показали, що неможливо визначити
тип історичного періодичного видання, зважаючи лише на аналіз історичної періодики,
оскільки винятково галузевий історичний журнал поставав з досвіду як спеціалізованих
наукових, так і літературно-наукових журналів «для всіх верств» [6, 9, 18, 20, 21].

Початковий період типогенезу історичної журналістики припадає на 30–70 рр. XIX ст., на



час, коли відбувались істотні зміни в процесі типізації і топологізації періодичних видань
[9, с. 241]. Наприкінці цього періоду і сформувалася галузева історична журналістика,
засновником якої вважається «Русский архив»,  а «Русская старина» розглядається, зазвичай,
лише як його вдала копія [5, с. 22].

Такого висновку дійшли на основі схожої тематики журналів, товаришування редакторів і
розподілу ними сфер впливу в перші роки видання «Русской старины». Також береться до
уваги і таке твердження, що досвід редакційної роботи М.І. Семевський набув, співпрацюючи
тільки в «Русском архиве». Тому аналіз «Русской старины» як певного типу видання не
проводився, а отже, певні питання залишаються не зовсім висвітленими, наприклад: чому
«Русская старина» стала з часом переважно історико-біографічним журналом, або чому
журнал-копія, а саме «Русская старина», цікавив читачів, а оригінал – «Русский архив» заледве
утримував мінімальний журнальний тираж? Також цікавим є питання: «Русская старина» була
журналом чи збіркою?

На нашу думку, факт узагальнення досвіду та своєрідного тематичного «розмежування»
журналів пізнішими видавцями важливий для вивчення процесу типогенезу журналістики, але
автоматична проекція результатів вивчення якогось одного періодичного видання на інші
історичні видання не є правильною. Аналіз процесу типогенезу журналістики на ранніх стадіях
вимагає детального вивчення не одного, а багатьох видань. Історичний журнал як тип видання
в 60 – 70 рр. XIX ст. ще остаточно не склався, оскільки процес диференціації проходив не
лише у сфері періодичних видань, але й в інших сферах науки, тому типологія конкретних
видань часто була залежною не стільки від об’єктивних процесів, скільки від суб’єктивних
чинників: особи редактора, його смаків, політичних уподобань, і, безперечно, комерційних
здібностей [9, с. 242]. Саме тому питання, до якого типу видання належить «Русская старина»,
вимагає спеціального вивчення.

Щодо місця «Русской старины» в журнальній періодиці, дослідники традиційно
порівнюють журнал з виданнями, схожими за програмою і часом заснування та виходу, –
«Русским архивом» (1863 – 1912) і «Сборником русского исторического общества» (1867 –
1915). Слід відзначити, що всі три журнали публікували переважно ті матеріали, що належать
до імператорського періоду історії Росії (й України, зокрема).

У привілейованому становищі був «Сборник русского исторического общества» адже її
куратором виступав сам імператор, що мав безперечне право звертатися до матеріалів
державних архівів. «Русский архив» і «Русская старина» були в однакових умовах: в
основному, вони залучали матеріали приватних архівів, тому зміст редакційного портфеля цих
видань цілком залежав від особистої ініціативи редактора. «Русский архив» почав привчати
читача до історичних документів, й інші журнали, на думку А.Д.  Зайцева і М.П. Міроненко,
зокрема «Русская старина», скористалися результатами діяльності цього журналу [5, 8]. Проте
треба наголосити, що «Русская старина» мала більший читацький успіх, про що свідчив її
наклад.

Наклад видання відразу ставить питання про джерела надходження коштів на
забезпечення виходу журнала. У другій половині XIX ст. наклад в 500 – 600 примірників був
майже збитковим, а 3–3,5 тис. лише давали надію на отримання обігових коштів для
наступного виходу видання.

На основі тогочасних щорічних звітів Імператорської Публічної Бібліотеки можна
побачити, що «Русская старина» з першого року видання стала найпопулярнішим історичним
журналом і входить до десяти періодичних видань у залах ІПБ, що замовляються та читаються
найбільше [17]. За запитами читачів (а склад читачів ІПБ був дуже демократичним) «Русская
старина» переважала «Русский архив» у 2–3 рази. Для порівняння слід згадати і про
«Киевскую старину». Незважаючи на те, що журнал почав видаватися лише починаючи з 1882
р., а також на його яскраву регіональну тематику, він здобув та утримував рейтинг нарівні з
«Русским архивом».

Лише після смерті М.І. Семевського «Русская старина» втратила популярність. Ні М.К.
Шильдер, ні М.Ф. Дубровін не змогли втримати популярність журналу, незважаючи на те, що
обидва були давніми друзями М.І. Семевського і добре знали зсередини всю редакційну
«кухню» часопису.

«Русская старина» впродовж усіх років свого виходу утримувала достатній наклад, але,



незважаючи на це, після смерті редактора журнал було продано (разом з архівом) задля
покриття дефіциту в 38,5 тис. рублів. Слід також згадати, що «Русский архив» достатньо
регулярно, упродовж всього періоду видання, отримував фінансові вливання-субсидії, тоді як
«Русская старина» – лише за редагування М.П. Воронова, починаючи з 1909 р. [7, c. 156].

Отож, два найбільші історичні журнали другої половини XIX ст. при всій своїй
подібності відрізнялися, і ці відмінності інтуїтивно розуміли читачі. Зазвичай, політична
платформа видання також була в прямій залежності від політичних поглядів видавця, що
впливало і на змістовний бік видання.

При вивченні проблеми типології «Русской старины» важливим є спостереження М.П.
Мохначевої про те, що на початку XIX ст. наукова та літературна громадськість Російської
імперії (і України як її частини, зокрема) була просто вимушена (й автор підкреслила цю
обставину) видавати літературно-науковий або енциклопедичний науково-популярний журнал,
який вона зараховує до історично першого типу журнальних видань [9, c. 228–249].

Такий журнал містив літературні та наукові твори, критику і відповіді на критичні
матеріали, публікації історичних джерел, хроніку сучасності, бібліографічні статті,
найрізноманітнішу інформацію – від останніх наукових новин і відкриттів до нової моди.
Подальша трансформація літературно-наукових журналів у другій половині XIX ст. і в
подальші десятиліття при збереженні їхньої універсальності спостерігалась у напрямку
галузевої спеціалізації на рівні програми, матеріалів видання, колективу авторів і
кореспондентів [9, c. 242].

Програма «Русской старины» є не стільки копією програми «Русского архива», скільки
повторює програми літературно-наукових журналів, лише з тими відмінностями, що мають
історичні і культурологічні аспекти друкованих матеріалів.

Починаючи від середині XIX ст., науково-популярні журнали мали три спрямування,
трьох адресатів: «освічена публіка», «всі стани» (для сімейногочитання) і «народний
журнал» [9, c. 248]. Тип наукового журналу в нашому сучасному розумінні – журнал для
фахівців – тоді ще неможливо було реалізувати, оскільки таке видання, передусім з
комерційного боку, не знайшло б необхідної кількості читачів. Наукова спільнота (разом з
читачами, що цікавляться науковими питаннями) була досить невеликою за своєю чисельністю
для того, щоб створювати прибуткове видання.

Отже, маємо відзначити, що М.І. Семевський наважився поєднати принципи наукового і
науково-популярного видання з елементами журналу «для всіх», а також сумістити бажання
видавати комерційно вдале видання з вимогами тогочасної історичної науки.

Створюючи журнал для читачів, М.І. Семевський вважав, що таке видання повинне
висвітлювати актуальні проблеми «в галузі заборонено-близької до нас старовини» [14].
Поміщаючи рекламу журналу на сторінках інших періодичних видань, він відзначав дві
позиції, які, на його думку, повинні були привабити читача: наявність ілюстрацій і публікацію
«багатьох даних з історії минулого царювання Олександра II Визволителя». [15, c. 739]

М.І. Семевський зважав на те, що журнал повинен бути доступний якнайширшому колу
читачів і за формою, і за змістом, але, разом з тим, повинен бути історично достовірним.
Упродовж всього часу свого редагування він неодноразово звертався до читачів з
роз’ясненнями цілей і завдань журналу, які з плином років дещо змінювалися. За підсумками
першого триріччя, М.І. Семевський визначав напрям журналу як «спеціально-історичного»
видання, хоча декількома місяцями раніше пояснював, що «Русская старина» «є не більш як
збіркою, завдання якої зберігати на своїх сторінках документи, що мають значення у новітній
історії російської держави та суспільства або дають характеристики тих або інших
громадських діячів» [16]. 1875 р. він відзначав, що «Русская старина» є типом «такої-собі
довідкової книги, історичної енциклопедії, переважно XVIII ст. і першої половини XIX ст.»,
«що є серйозним і цікавим чтивом для громадян всіх верств суспільства» [13, с. 761].

Отже, після п’яти років від початку видання М.І.Семевський декларував дещо іншу
направленість журналу. Навряд чи спеціалізований історичний журнал міг би бути однаково
цікавим для «громадян усіх верств суспільства», при цьому являючись лише «серйозним і
цікавим чтивом». Таке завдання було під силу тільки популярному виданню. У 1877 р. М.І.
Семевський у черговому щорічному огляді знову звертався до питання про «з’ясування тих
завдань, які визначені нами з першого ж року нашого історичного журналу». «Як пам’ятник



збереження фактів і побутових рис минулого, – писав він, – «Русская старина» також
зважає на їхнє зіставлення із сучасними подіями» [14, с. 720]. Принципово інший підхід, ніж
той, що був загальноприйнятий в аналогічних історичних виданнях, визначив також і інший
підхід до публікацій.

Отже, на які ж верстви населення, суспільні класи було розраховане видання? Зважаючи
на з позиції засновника й першого редактора журналу, відзначимо, що «Русская старина» була
розрахована на «всі класи» і всі вони, читаючи журнал, могли керуватися не стільки своїми
науковими знаннями, а й особистим життєвим досвідом.

Серед прийомів, якими, розширюючи аудиторію читачів, користувався М.І. Семевський,
слід виділити:

1) відбір матеріалу за формою та змістом, що був доступний широкому колу читачів, які
цікавились історією;

2) наявність приміток, зроблених редактором;
3) наявність ілюстрацій (хоч і в обмеженій кількості);
4) введення рекомендованої бібліографії.
На сторінках «Русской старины» переважали записки, спогади, щоденники, автобіографії,

також, у значно меншому обсязі, публікувалися документи, багато місця відводилося
невідомим творам російських письменників. Значна кількість публікацій належала до
біографічного жанру [1, с.11].

Можна припустити, що форма матеріалів, друкованих у «Русской старине» значною
мірою відповідала смакам широкої читацької аудиторії. У журналі великого значення надавали
не лише історичній правді друкованого матеріалу, але й мові, характеру викладу. Усе це було
дуже близьким до реалістичного жанру, найадекватнішої форми втілення художніх принципів
критичного реалізму, тобто тієї форми літературних текстів, що мали попит у читачів у другій
половині XIX ст.

У «Русском архиве» документи приватного походження, а саме листування (за
підрахунками М.П.Мироненка), переважали над матеріалами діловодства, хоча останні не були
винятком на сторінках журналу [8, с. 19].

Проте, в другій половині XIX ст., епістолярний жанр у літературі вже сприймався
масовим читачем як архаїзм. М.І. Семевський не переманював читачів «Русского архива», він
рекрутував нових, для яких форма подачі історичного матеріалу в «Русской старине» була
більш звичною, а тому доступною й цікавою. Можливо в цьому виявилася педагогічна
майстерність і творчі навички редактора видання, уміння відчувати читацьку аудиторію.

Другим важливим моментом було те, що в «Русской старине», особливо в 1880-ті рр.,
була яскраво виражена ліберальна тенденція. Використавши статистичні методи дослідження,
М.П. Мироненко порівняв кількість і види публікацій про рух декабристів і Вітчизняну війну
1812 р. та дійшов висновку, що «Русский архив», починаючи з 1880 р., втратив інтерес до
виступу та руху декабристів, тоді як «Русская старина» продовжувала активно діяти у
висвітленні цього напряму [8, с. 22].

По-третє, редактори «Русской старины» до самого поняття «старина» зараховували і події
зовсім недавнього минулого та намагалися друкувати мемуари сучасників.

Отже, ми доходимо висновку, що інтерес читацької аудиторії до «Русской старины» був
викликаний не стільки програмою журналу (адже вона була майже аналогом літературно-
наукових журналів), але й індивідуальністю та безпосередністю в її реалізації, що цілком
залежала від особи редактора та видавців.
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This article concerns the question of typology of such periodical as “Russkaya starina”. Also
it is making an attempt of comparative analysis of first historical journals in Russian empire.

Key words: historiography, source analysis, historical journalistic, typogenesis, sources,
bibliograph, typology.

В данной статье рассматривается вопрос типологизации издания «Русская старина»
как историографического источника, а также делается попытка сравнительного анализа
первых исторических журналов в Российской империи.

Ключевые слова: историография, анализ источников, историческая журналистика,
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